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Hierbij bieden wij u de 1e kwartaalrapportage 2017 aan. Deze rapportage is opgesteld conform het
raadsvoorstel (750504) 'opzet en planning kwartaalrapportages 2017'.

Het doel van deze rapportage is om inzicht te geven in de volgende onderdelen.

■ Hoofdstuk 2: Afwijkingen op hoofdlijnen
In dit hoofdstuk worden de significante financiële afwijkingen, beleidsmatige afwijkingen en het
frictiekostenbudget gepresenteerd.
Voor het Sociaal Domein zijn geen significante verschillen opgenomen aangezien het uitgangspunt is om
budgettair neutraal uitvoering te geven aan de taken in het sociaal domein.
Voor een nadere rapportage over het sociale domein wordt verwezen naar de Walcherse
kwartaalrapportage sociaal domein.

■ Hoofdstuk 3: Personeelsoverzicht
In dit hoofdstuk wordt per kwartaal inzicht gegeven in het aantal FTE, de loonsom (personeel en inhuur)
en het ziekteverzuimpercentage.

■ Hoofdstuk 4: Bezuinigingsmonitor
In dit hoofstuk staat de bezuinigingsmonitor 2017.

Taken gemeente Vlissingen 2017 en verder
Op 23 maart j.l. heeft de raad het raadsvoorstel (752462) 'taken gemeente Vlissingen 2017 en verder'
vastgesteld. In dit raadsvoorstel is besloten dat het college de raad via de kwartaalrapportages informeerd
over de uitwerking van de 22 opmerkingen en aanbevelingen. Vanaf de 2e kwartaalrapportage 2017 wordt
hier elk kwartaal over gerapporteerd.
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2.1 Financiële afwijkingen op hoofdlijnen

In dit hoofdstuk worden inzicht gegeven in de materiële financiële mutaties (meevallers en tegenvallers)
per programma ten opzichte van de Programmabegroting 2017. Hierbij wordt, op basis van de werkelijke
uitgaven over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2017 een prognose gemaakt van het financiële
resultaat over geheel 2017.

Als uitgangspunt is gehanteerd dat tegenvallers worden meegenomen zodra deze blijken en meevallers
zodra deze gerealiseerd zijn.

De begrotingswijziging naar aanleiding van deze mutaties wordt als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.
Het resultaat van deze kwartaalrapportage heeft invloed op het begrotingssaldo. In het overzicht
'begrotingssaldo' is dit uitgewerkt.

Het resultaat van de 1e kwartaalrapportage 2017 is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

Omschrijving Progr. 2017 2018 2019 2020 I / S *

bedragen x € 1.000

Voordelen

1 Verkoop retailactiviteiten Delta AD 1.962 - - - I

2 Precariobelasting kabels en leidingen AD 945 945 945 945 S

3 Onderuitputting kapitaallasten diversen 450 - - - I

4 December circulaire AD 120 122 123 123 S

5 RUD: invoering P*Q 6 96 219 223 229 S

6 Grootschalige topografie 5 42 42 42 42 S

Totaal voordelen 3.615 1.328 1.333 1.339

Nadelen

7 Kwijtschelding 1 100 100 100 100 S

8 Schoolbegeleiding 3 37 37 37 - I

9 motie 15% 11 217 547 487 - I

Diversen diversen 31 29 30 30 S

Totaal nadelen 385 713 654 130

TOTAAL 3.230 615 679 1.209

* Incidenteel / Structureel

Toelichting meevallers / tegenvallers:

1. Verkoop retailactiviteiten Delta
In een overeenkomst uit 1996 tussen Delta en een handvol Zeeuwse gemeenten over kabelbedrijf
ZeKaTel is destijds is vastgelegd dat die gemeenten recht hebben op vergoeding wanneer de
machtigingen ZeKaTel (de adressen en aansluitingen) worden overgedragen. Dat gebeurt per 1 april aan
EQT Infrastructure. Vlissingen ontvangt daarom € 2 miljoen.

2. Precariobelasting kabels en leidingen
Tot nu was onzeker in welke termijnen we de precario kabels en leidingen in rekening zouden kunnen
blijven brengen. Er is momenteel een wetsvoorstel aanhangig bij de Eerste Kamer inzake vrijstelling van
de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijke
vrijstelling, die ertoe strekt dat geen precariobelasting kan worden geheven ter zake van netwerken,
die zich bevinden onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de gemeente, de
provincie of het waterschap. Het wetsvoorstel bevat na amendering een overgangsperiode van 5 jaar,
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wat betekent dat vanaf 2022 de inkomsten vanuit deze heffing vervallen. Het structurele effect tot 2022
wordt meegenomen in de kadernota.

3. Onderuitputting kapitaallasten
In de begroting 2017 zijn de kapitaallasten van de investeringen opgenomen. Dit betreft investeringen
van de jaarschrijf 2017 en investeringen uit voorgaande jaren die nog niet zijn opgevraagd. Doordat
bovengenoemde investeringen later worden uitgevoerd dan verwacht is er een onderuitputting op de
kapitaallasten van € 845.000. In de begroting 2017 is reeds rekening gehouden met een onderuitputting
op de kapitaallasten van de investeringen uit de jaarschijf 2017 van € 395.000. Per saldo is er een
voordeel van € 450.000.

4. December circulaire
De verwerking van de decembercirculaire 2016 leidt tot een positief resultaat op de gemeentelijke
begroting oplopend van
€ 120.000 in 2017 naar € 123.000 in 2020 als gevolg van een lagere belastingcapaciteit en een hoger
aantal lage inkomens.

5. RUD: Invoering P*Q
Op 20 maart j.l. heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RUD ingestemd met
de invoering van de P*Q systematiek. Deze systematiek houdt in dat deelnemers van de RUD geen vaste
bijdragen meer betalen, maar betalen voor de daadwerkelijke productie. De jaren 2017 en 2018 worden
als overgangsjaren gebruikt voor de invoering van de P*Q systematiek. Vlissingen heeft alleen haar
basistaken bij de RUD ingebracht, hierdoor gaat de jaarlijkse bijdrage naar beneden. De gemeentelijke
bijdrage 2017 is € 271.000. Vanaf 2018 is de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage € 196.000.
De daling van de gemeentelijke bijdrage levert een structureel voordeel op in de gemeentelijke
begroting. Het structurele voordeel in de gemeentelijke begroting is vanaf 2018 echter hoger. Dit
wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2018 structureel € 46,7 mln extra aan het gemeentefonds
wordt toegevoegd vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van VTH
(vergunningverlening, toezicht en handhaving).

6. Grootschalige topografie
De kredieten Grootschalige topografie (€ 175.000 in totaal) worden niet meer ingezet. Voorafgaand
aan het project is Zeeland-breed een quickscan uitgevoerd om een beeld te krijgen van de “uitdaging”.
Op basis van die quickscan is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en op basis van
deze inschatting is krediet aangevraagd. Daarna heeft aanbesteding plaatsgevonden en de aanneemsom
was uiteindelijk een fractie van de verwachte kosten. Kosten bleken uiteindelijk zo laag dat deze uit de
reguliere exploitatie konden worden betaald.

7. Kwijtschelding
In de 4e kwartaalrapportage 2016 is aangegeven dat de post kwijtschelding een structureel te kort heeft
van € 100.000. Reden hiervan is een toename van het aantal aanvragen, verhoging van de rioolheffing
met 6% en verruiming van de normen. Het structurele effect wordt meegenomen in de kadernota 2018.

8. Schoolbegeleiding
Het ombuigingsvoorstel om het budget voor schoolbegeleiding af te bouwen naar 0 euro is niet
overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving naar de betreffende schoolbegeleidingsdiensten
gecommuniceerd. Om bezwaren te voorkomen wordt voorgesteld om de ombuiging op
schoolbegeleiding een jaar uit te stellen en de subsidie met ingang van 2018 in 3 jaar af te bouwen.

9. 15% motie
Met raadsvoorstel 15 % motie; "Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed" heeft de raad
ingestemd met het realiseren van de taakstelling op organisatie door opgenomen maatregelen op
gebied van te realiseren taakstellingen ten aanzien van overhead en efficiency. Deze realisatie van deze
structurele taakstelling groeit naar het maximale bedrag vanaf 2020. Dit heeft tot gevolg dat voor de
jaren 2017 tot en met 2019 de taakstelling organisatie niet geheel wordt gerealiseerd.
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Begrotingssaldo

Begrotingssaldo 2017 2018 2019 2020

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2017 -4.900 -2.531 1.547 2.003

Goedgekeurde begrotingswijzigingen:

15% motie -1.122 -1.122 -1.122 -1.122

1e begrotingswijziging 2017 Orionis* -876 3 379 52

Begrotingssaldo na wijzigingen -6.898 -3.650 804 933

Resultaat 1e kwartaalrapportage 2017 3.230 615 679 1.209

Structurele doorwerking 3e kwartaalrapportage 2016 2 2 2 2

Begrotingssaldo na wijzigingen -3.666 -3.033 1.485 2.144

Uitgezonderde uitgaven (goedkeuringsbrief Provincie
15-12-2016):

Kapitaallasten van de uitgezonderde
investeringskredieten (inclusief stelpost
onderwijshuisvesting)

1.595

Opgevraagd en goedgekeurd middels O&O:

- Voltaweg (€ 100.000) -2

- Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstraat (€ 780.640) -62

- Vervangen zitelementen voornamelijk Boulevards
(€ 80.000)

-2

Geaccepteerde begrotingstekort 2017 -2.137

* De raad heeft ingestemd met deze begrotingswijziging. De toezichthouder dient nog toestemming te
geven.

Het resultaat van de 1e kwartaalrapportage 2017 wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2017.
Het resultaat van 2018, 2019 en 2020 wordt verwerkt in de begroting 2018.
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De ontwikkeling van het begrotingssaldo is in onderstaande grafiek weergegeven.
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2.2 Frictiekostenbudget

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 wordt de raad gevraagd het restant op het frictiekostenbudget
2016 (€ 5,6 mln) over te hevelen naar 2017.
In het 1e kwartaal 2017 heeft het college besloten de huurverplichting cultuurwerf Willem
III (collegebesluit 737225) en het wegwerken van de achterstanden bij DIV ten laste van het
frictiekostenbudget te brengen. De toezichthouder heeft hier mee ingestemd.
Het verloop van het frictiekostenbudget ziet er als volgt uit:

in € 1.000

Stand per 31 december 2016 5.607

Geclaimde bedragen 2017:

Verplichting huur cultuurwerf Oranjestraat 4 (B&W nota 737225) 55

Wegwerken achterstanden DIV (B&W nota 736047) 200

255

Stand per 31 maart 2017 5.352

2.3 Afwijkingen in beleid

De raad is in het 1e kwartaal 2017 via de reguliere informatievoorziening geïnformeerd over de significante
afwijkingen in het beleid.
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1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

bedragen in € 1.000 (31-03-2017) (30-06-2017) (30-09-2017) (31-12-2017) totaal 2017

Aantal personeelsleden: 326

Aantal fte 286,51

Instroom in fte 0,00

Uitstroom in fte 3,05

Vacatureruimte (primaire begroting) 1.396

Inzet resp. toevoeging vacature
ruimte

-503

Restant beschikbare vacature ruimte 893

Loonsom: werkelijk 4.407

prognose (primaire begroting) 4.537

Inhuur personeel (excl. Orionis) 412

Ziekteverzuim % kwartaal 5,37% % % %

Ziekteverzuim % jaar
voortschrijdend

4,96% % % %

Algemene toelichting
In bovenstaande cijfers zijn niet meegenomen:
College B&W, Gemeenteraad, Stagaires.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in het overzicht wel de personeelsgegevens van Griffie en
Mobiliteitspool opgenomen aangezien dit een beter inzicht geeft in de totale peroneelskosten.

Opmerkingen:
In de in- en uitstroom zijn meegenomen de tijdelijke en structurele deeltijdvermeerderingen.
Vacatureruimte betreft het verschil tussen de begrote formatie in geld en de werkelijke formatie in geld.

De inzet respectievelijk toevoeging vacatureruimte betreft de mutatie van de personeelsleden en de begrote
inzet van vacatureruimte voor inhuur op het moment van rapportage.

Inhuur

De inhuur voor de gemeente wordt ingezet voor flexibilisering van inzet en kosten. Daarnaast wordt inhuur
ook ingezet om de sociale ambitie invulling te geven door personeel van Orionis in te zetten.

De gemeente huurt voornamelijk in, in geval van piekwerkzaamheden (bijvoorbeeld strandwachten), van
de flexibele schil (bijvoorbeeld afvalverwerking en baliewerk), tijdelijke vervanging bij (langdurige) ziekte
en zwangerschap en inzet van specifieke kennis.

Verder heeft de inhuur te maken met de reorganisatie om flexibel te kunnen zijn en er geen onomkeerbare
besluiten worden genomen.

De kosten voor de inhuur zijn verspreid binnen de gemeente over de algemene begroting, de
grondexploitaties en de investeringen.
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De dekking voor de inhuur betreft enerzijds toegewezen posten in de algemene begroting, de
grondexploitaties, de investeringen en projectgelden en anderzijds inzet van (vrije) formatieruimte.

De kosten tot en met het 1e kwartaal 2017 betreffen de tot nu toe ontvangen facturen.,

Ziekteverzuim % voortschrijdend: Het voortschrijdend jaar is een periode van 4 opeenvolgende kwartalen.
In elk volgend ‘jaar’ vervalt het eerste kwartaal en wordt een nieuw, vergelijkbaar kwartaal aan de overige
drie kwartalen toegevoegd.
Seizoenseffecten worden hierdoor uitgesloten. Door deze weergave wordt de structurele ontwikkeling van
het verzuim in beeld gebracht.
Het is niet aannemelijk dat de cijfers van een volgende periode veel afwijken, wat bij kwartaalcijfers wel het
geval kan zijn omdat na een ‘slecht winterkwartaal’ een ‘gunstig voorjaarskwartaal’ volgt.
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1e kwartaal 2017 2017 2018 2019 2020

(X € 1.000) Taak-
stelling

Bezuiniging Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant Taak-
stelling

Bezuini-
ging

Restant

tot 2016 2017

Programma 2

Bezuiniging sport -1.020 441 44 -536 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031

-1.020 441 44 -536 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031 -1.520 489 -1.031

Programma 3

Actualisatie IHP -100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

-100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

Programma 9

Bezuiniging Culturele stad -1.400 379 355 -667 -2.100 1.061 -1.039 -2.800 1.389 -1.411 -2.800 1.389 -1.411

-1.400 379 355 -667 -2.100 1.061 -1.039 -2.800 1.389 -1.411 -2.800 1.389 -1.411

Programma 10

Stranden -97 - - -97 -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97

-97 - - -97 -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97

Programma 11

organisatieontwikkeling -313 - 313 - -313 313 - -313 313 - -313 313 -

bestuur -25 15 - -10 -25 15 -10 -25 15 -10 -25 15 -10

motie organisatiekosten -1.350 214 1.136 - -1.800 1.800 - -1.800 1.800 - -1.800 1.703 -97

-1.688 229 1.449 -10 -2.138 2.128 -10 -2.138 2.128 -10 -2.138 2.031 -107

Totaal taakstelling
bezuiniging

-4.305 1.048 1.947 -1.309 -5.955 3.779 -2.176 -6.655 4.107 -2.548 -6.655 4.010 -2.645
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Gerealiseerde bezuinigingen 2017

Bezuinigingen Sport

Met de uitvoering van de plannen van aanpak is voor 2017 een bezuiniging gerealiseerd door minder inzet van personeel van € 44.000.

Bezuiniging Actualisatie IHP

Met het besluit over de (her)huisvesting van de scholen in Souburg-Zuid is het IHP geactualiseerd en hierbij is de taakstelling van € 100.000 gerealiseerd.

Bezuinigingen Cultuur

Onderdeel van de ingediende plannen voor cultuur was een afbouw van de subsidieverstrekkingen met 25% jaarlijks tot nihil in 2019 en een vermindering van de
subsdie aan het Muzeeum. Voor 2017 heeft dit een effect van € 355.000. De afbouw van de verstrekkingen wordt in de volgende jaren verder.

Taakstelling Strand

De invulling van de bezuining voor het strand zal meegenomen worden in de uitwerking met het Waterschap en stichting SSV over het beheer van de stranden.

Bezuiniging Organisatieontwikkeling + motie organisatiekosten

Met het raadsvoorstel 727309 15 % motie; "Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed" is de taakstelling voor een groot gedeelte als niet gerealiseerd
geboekt. Daarnaast zijn op basis van de voortstellen in het werkdocument bij dit raadsvoorstel bezuinigingen gerealiseerd van structureel € 130.000 op
organisatiekosten als verzekeringen, kerstpakketten, opleidingen, abonnementen en catering.

Taaksteling Bestuur € 10.000

In agenda voor herstel was binnen het programma bestuur een taalstelling opgenomen van € 10.000 op budget gemeenteraad vanwege afschaffing commissies
(presentiegelden).
Bij raadsbesluit van 23 april is dit voorstel geamendeerd en is besloten" De invulling van de taakstelling stofkam en plannen van aanpak uit de programmabegroting
2014 vast te stellen met uitzondering van de bij programma 11 genoemde € 10.000 waarover in een later stadium een besluit genomen wordt"
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Tot op heden is op dit besluit nog niet teruggekomen omdat de evaluatie van het vergaderstelsel nog niet afgerond is. Voor 2017 en verder opnieuw bezien aan de
hand van de uitkomsten van de evaluatie van het vergaderstelsel en hierop terugkomen.




